
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA GDPG nº 02, de 25 de junho de 2020. 

 

Disciplina o pagamento do recesso remunerado 

proporcional ao tempo de estágio cumprido após o 

desligamento do estagiário. 

 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 

de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, incisos XIII e XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 59, de 30 de novembro de 2005, que autoriza a expedição 

de Instruções Normativas aos órgãos da Defensoria Pública: 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública Estadual possui autonomia 

funcional e administrativa assegurada pelo § 2º do art. 134 da Constituição Federal e 

pelo § 3º do artigo 153 da Constituição Estadual; 

CONSIDERANDO a decisão exarada no Processo Administrativo nº 

2462/2018, acolhendo integralmente o Parecer Jurídico nº 17/2019 da Assessoria 

Jurídica desta Instituição no qual se concluiu que “em caso de desligamento do 

estagiário, antes do final do contrato de estágio, o mesmo tem direito ao saldo referente 

aos dias de estágio e ao recesso remunerado proporcional ao tempo de estágio 

cumprido”; 

CONSIDERANDO que o art. 13, inciso XII, da Lei Complementar 

Estadual nº 59/2005 autoriza delegação de competência pelo Defensor Público Geral à 

autoridade que lhe seja subordinada. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Ao se desligar do estágio remunerado, o estagiário faz jus ao 

pagamento de eventual saldo referente aos dias de estágio e ao recesso remunerado 

proporcional ao tempo de estágio cumprido. 

Art. 2º O pagamento poderá ser realizado de ofício pela Diretoria 

Administrativa, observado o seguinte procedimento:  

I – A Coordenação de Estágio solicitará o pagamento diretamente à 

Diretoria Administrativa, informando o saldo de dias de estágio devidamente 

cumpridos, bem como o período de recesso remunerado não gozado pelo estagiário;   

II – O Setor de Cálculos procederá à apuração do montante devido; 

III - A Coordenação de Orçamento e Finanças deverá informar se há 

disponibilidade orçamentária para a despesa; 

IV – Presente os requisitos para o pagamento da despesa, o Diretor 

Administrativo determinará a inclusão do valor devido na Folha de Pagamento, dando 

ciência à Coordenação de Estágio; 



 

V – A Coordenação de Estágio dará ciência ao estagiário da inclusão do 

valor devido em Folha de Pagamento. 

 Art. 3º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Teresina-PI, 25 de junho de 2020. 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 
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